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ÖZET 

Fikri Çıktı n°5, Çevresel Gürültü Direktifi 2002/49/EC’ye göre (END olarak 

kısaltılan) çevresel gürültü yönetimi uygulamalarının ana unsurlarına 

odaklanmaktadır. END, 2005 yılında Türkiye’de Çevresel Gürültü 

Yönetiminin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGYDYY) ile 

uyumlaştırılmıştır. Bu yönetmeliğin sorumlu otoriteler tarafından devreye 

alınması sırasında karşılaşılan sorunlardan dolayı, mevzuatı daha 

uygulanabilir hale getirmek için 2008, 2010, 2011 ve en son 2015 yılında 

revize edilmiştir. END’in amacı, çevresel gürültüye maruz kalmaktan dolayı 

rahatsızlık dahil zararlı etkilerden kaçınma, bunları engelleme veya 

azaltmayı temele oturtarak ortak bir yaklaşım tanımlamaktır. END; gürültü 

haritalama, eylem planlaması, sakin alanlar ve vatandaşlarla iletişim ve 

vatandaşların bilgilendirilmesine ilişkin göstergeler ve öneriler 

sağlamaktadır. Bununla birlikte, bazı maddeler için uygulamada nasıl ele 

alınacaklarına ilişkin spesifik öneriler vermeksizin yalnızca tanımlar ve 

genel göstergeler sunulmuştur. Bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak 

üzere, AB destekli NADIA, HUSH ve QUADMAP projeleri END’in 

yorumlanması ve uygulanması için oldukça fazla sayıda öneriler 

sunmuştur. 

 

Bu kitapçıkta, Avrupa yönetmelikleri ve END’nin uygulanmasına ilişkin 

temel deneyimler gürültü haritalama, eylem planlaması, sakin alanlar ve 

vatandaşlarla iletişim ve vatandaşların bilgilendirilmesi özel olarak göz 

önünde bulundurularak toplanmıştır. Kitapçık içerisinde END’ye ilişkin 

tasarruflar ve İtalya, Türkiye ve İspanya deneyimlerine ilişkin END 

uygulama yöntemleri bulunmaktadır (ayrıca bazı AB destekli projelerin 

sonuçlarından elde edilen deneyimler).   
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1. KİTAPÇIK İÇERİĞİ 

 

Fikri Çıktı n°5, yerel otorite tarafından Çevresel Gürültü Direktifi 

2002/49/EC’ye göre çevresel gürültü yönetimi uygulamalarının ana 

unsurlarına odaklanmaktadır. Bu kitapçık, aşağıdaki şekilde temel olarak 

iki bölümden oluşmaktadır: 

 

 FÇ-5/1: Çevresel Gürültü Direktifi (END) 2002/49/EC Tasarrufları 

 

 FÇ-5/2: END uygulama yöntemleri 

 

 Çevresel Gürültü Direktifinde Genel İçerikler 

 Gürültü Haritaları 

 Eylem Planları 

 Sakin Alanlar 

 Kamuoyunun Bilgilendirilmesi 
 

 

Bu rapor, İtalya denetimlerine (ve bazı AB destekli projelerin sonuçları) ve 

diğer ortakların ülkelerindeki deneyimlere ilişkin içeriklerden oluşmaktadır. 

Mevcut fikri çıktıyla bağlantılı öğrenme ve eğitim içeriklerine ilişkin olarak, 

özellikle projenin eğitim programlarından Florence Üniversitesinin 

sorumluluğundaki C5 etkinliğinin ana odağı olan QUADMAP kılavuzlarına 

göre Sakin Alanların seçilmesi, analizi ve yönetimine ilişkin derin bir analiz 

göz önünde bulundurulmuştur. 

 

 
 



   

 

 

2.1 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ (END) 2002/49/EC 

TASARRUFLARI  

 

Bu paragrafta, END tasarrufları listelenip yorumlanmıştır.  

FÇ-5 /  1 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ (END) 2002/49/EC 
TASARRUFLARI 

 

BÖLÜMLER GÖREVLER 

Genel İçerik Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin 
Direktif 2002/49/EC  (Çevresel Gürültü Direktifi - END), 
gürültü kirliliği seviyelerinin tespit edilmesi ve hem Üye 
Devlet hem de AB düzeyinde gerekli faaliyetin başlatılması 
için AB’nin temel aracıdır. 
Bahsi geçen hedeflerini yerine getirebilmek için, Çevresel 
Gürültü Direktifi üç eylem alanına odaklanır: 

- Çevresel gürültüye maruz kalmanın tespit edilmesi 
- Çevresel gürültü ve etkilerine ilişkin bilgilerine kamuya açık 

hale getirilmesi 
- Gerekli hallerde çevresel gürültünün önlenmesi ve 

azaltılması ve iyi olan yerlerde çevresel gürültü kalitesinin 
koruması 
Direktif; özellikle yerleşim alanları, umumi parklar ve bir 
yerleşimdeki diğer sakin alanlar, kırsal alandaki sakin 
alanlar, okulların yakınları, hastanelerin ve diğer gürültüye 
hassas binalar ve alanlar olmak üzere insanların maruz 
kaldığı gürültü konusunda geçerlidir. Maruz kalan şahsın 
kendisinden doğan, ev içi etkinliklerden doğan, komşuların 
yarattığı, iş yerleri ve ulaşım araçlarının içindeki veya askeri 
alanlardaki askeri faaliyetlerden doğan gürültü üzerinde 
geçerli değildir. 
Direktif, Üye Devletlerin 5 yılda bir aşağıdakiler için gürültü 
haritaları ve gürültü yönetimi eylem planları hazırlayıp 
yayınlamasını gerektirmektedir: 

- 100000’den fazla kişinin yaşadığı yaşam alanları 
- Ana yollar (yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği) 
- Ana demiryolları (yılda 30000’den fazla trenin geçtiği) 
- Ana havalimanları (küçük hava taşıtları ve helikopterler 

dahil yılda 50000’den fazla hareketin gerçekleştiği) 
Gürültü yönetimi eylem planları hazırlanırken, Üye 
Devletlerin otoritelerinin ilgili kamuya danışmaları 
gerekmektedir. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
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Bununla birlikte, Direktifin sınır veya hedef değerler 
belirlemediği veya eylem planlarında bulunması gereken 
tedbirleri de belirtmediği dikkate alınmalıdır; dolayısıyla bu 
hususlar Üye Devletlerin yetkili makamlarının takdirine 
bırakılmıştır. 

GÜRÜLTÜ 
HARİTALAMA 

END, Madde 3 (tanımlar) 
END, Madde 4 (uygulama ve sorumluluklar) 
END, Madde 5 (gürültü göstergeleri ve uygulamaları) 
END, Madde 6 (değerlendirme yöntemleri) 
END, Madde 7 (stratejik gürültü haritalama) 
END, Ek I (Madde 5’te bahsi geçen gürültü göstergeleri) 
END, Ek II (Madde 6’da bahsi geçen gürültü göstergeleri 
için değerlendirme yöntemleri) 
END, Ek IV (Madde 7’de bahsi geçen stratejik gürültü 
haritalama için minimum gereklilikler) 
 
Gürültü değerlendirme yöntemleri konusunda, END’nin 
orijinal versiyonunun Ek 2’sine göre bunlar geçici 
yöntemler olarak tanımlanmıştır. 
Son yıllarda END’de yapılan en önemli değişiklik budur.  
2015 yılında, AB Direktifi 2015/996 ile yeni ortak gürültü 
değerlendirme yöntemleri (CNOSSOS-EU yöntemleri) 
tanımlanmıştır. CNOSSOS-EU yöntemleri, 31 Aralık 
2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
 

EYLEM 
PLANLAMA 

 

END, Madde 3 (tanımlar) 
END, Madde 4 (uygulama ve sorumluluklar) 
END, Madde 8 (eylem planları) 
END, Ek V (Madde 8’de bahsi geçen eylem planları için 
minimum gereklilikler) 
 

SAKİN 
ALANLAR 

 

END, Madde 3 (tanımlar) 
END, Madde 8 (eylem planları) 
END, Ek V (Madde 8’de bahsi geçen eylem planları için 
minimum gereklilikler) 
 

BİLGİ 
/ 
KAMUNUN 
KATILIMI 

END, Madde 3 (tanımlar) 
END, Madde 8 (eylem planları) 
END, Madde 9 (kamunun bilgilendirilmesi) 
END, Ek IV (Madde 7’de bahsi geçen stratejik gürültü 
haritalama için minimum gereklilikler) 
END, Ek V (Madde 8’de bahsi geçen eylem planları için 
minimum gereklilikler) 
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2.2 END UYGULAMA YÖNTEMLERİ  

Bu paragrafta İtalya, Türkiye ve İspanya’da en çok kullanılan END uygulama 

yöntemleri listelenmekte ve açıklanmaktadır.  

 

 
FÇ-1/2 END UYGULAMA YÖNTEMLERİ 

S
O

R
U

M
L

U
 O

T
O

R
İT

E
L

E
R

  Direktif 2002/49/EC, 2005 İtalya Kararnamesi D.Lgs 194/2005 
ile İtalya Yönetmeliğine tamamen aktarılmıştır. 
 
İtalya Çevre Bakanlığı, veri toplama ve 5 yılda bir Avrupa 
Komisyonuna bunların iletilmesinden sorumludur. 
 
Gürültü haritaları ve eylem planlarının 5 yılda bir güncellenmesi 
gereklidir. Gürültü haritaları ve eylem planları, yerleşim 
yerlerinin ve ana karayolları/demiryolları/hava taşıtı 
altyapılarının sorumlu otoritelerinin sorumluluğundadır. İtalya 
yönetmeliğinde endüstriyel tesisler yerleşim yerleri içinde 
bulundukları sürece haritalarda dikkate alınırlar; aksi halde 
haritalarda bu alanlara yer verilmez. 
 
Yerleşim yerlerinde bulunan ana karayolları/demiyolları/hava 
taşıtı/endüstriyel tesislerin farklı otoriteleri söz konusu yerleşim 
yerinin gürültü haritalaması ve eylem planının son teslim 
tarihinden altı ay önce yerleşim yeri otoritesine gürültü 
haritalarını ve eylem planlarını sunmalıdır. 
END akustik parametreleri Lgündüz, Lakşam, Lgece 
değerlendirmesinde göz önünde bulundurularak zaman 
aralıklarına ilişkin, İtalya Kararnamesi aşağıdaki aralıkları 
belirlemiştir: gündüz = 06:00-20:00, akşam = 20:00-22:00, gece 
= 22:00-06:00.  
 
 

İT
A

L
Y

A
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Gürültü üzerine 37/2003 sayılı kanun, İspanya’da gürültünün 

insan sağlığına, özelliklerine ve çevreye neden olduğu hasarı 

önlemek ve azaltmak üzere gürültü kirliliğini düzenleme 

amacıyla 2003 yılında yayınlanmıştır. Bu kanun, Direktif 

2002/49/EC’nin temel hükümlerini içermektedir. 2005 yılında, 

1513 sayılı Kraliyet Kararnamesi, bir önceki kanunu çevresel 

gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin olarak 

tamamen geliştirmiştir. 

Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarının 5 yılda bir 

güncellenmesi gereklidir. Gürültü haritaları ve eylem planlarının 

detaylandırılması ve bunlar hakkında kamunun 

bilgilendirilmesinden yerleşim yerlerinin ve ana 

karayolları/demiryolları/hava taşıtı/endüstriyel tesislerin 

sorumlu otoriteleri sorumludur. 

Yerleşim yerlerindeki stratejik gürültü haritalarının 

hazırlanmasından Kent Konseyleri sorumludur. Bununla 

birlikte, belediye üstü bazı yerleşim yerleri tanımlanmıştır ve bu 

durumlarda sorumlu otorite Bölge veya İl konseyidir. 

Çevre Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun şart koştuğu bilgileri 

sağlamak üzere bilgi toplayacaktır. Bakanlık, bilginin 

toplanması için zorunlu bir son teslim tarihi belirler ve eşyükselti 

haritaları ve tablolanmış verilerde kullanılmak üzere bazı 

formatlar ve şablonlar belirler. 

END akustik parametreleri Lgündüz, Lakşam, Lgece 

değerlendirmesinde göz önünde bulundurularak zaman 

aralıklarına ilişkin, İspnya yönetmeliği aşağıdaki aralıkları 

belirlemiştir: gündüz = 07:00-19:00, akşam = 19:00-23:00, gece 

= 23:00-07:00. Sorumlu otorite, her br aralığın başlangıç 

zamanını ve süresini değiştirebilir; ancak stratejik gürültü 

haritası amacıyla bu durum oldukça istisnaidir. 

 

İS
P

A
N

Y
A
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Çevresel gürültü politikası, Türkiye’de ilk olarak Çevre 

Kanununa kapsamında 1986 yılında “Gürültü Kontrol 

Yönetmeliği” ile yürürlüğe girmiştir [1]. Avrupa Birliği’ne tam 

aday ülke olarak ulusal mevzuata Avrupa Direktiflerinin 

uyumlulaştırılması sırasında Çevresel Gürültü Direktifi 

2002/49/EC, 2005 yılında “Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) adıyla 

aktarılan ilk direktiflerden biri olmuştur. O günden sonra, 

uygulamalar sırasında yerel otoritelerin karşılaştığı sorunlar 

ışığında, bu mevzuat ilgili hususların çözülmesi için 2008, 2010, 

2011 ve en son 2015 yılında revize edilmiştir [2,3]. Bu 

yönetmeliğe göre; mevzuatta tanımlanan yerleşim yerleri, 

ulaşım kaynakları ve endüstriyel alanlar Türkiye’de 2016 yılının 

sonuna kadar stratejik gürültü haritaları hazırlamalı ve eylem 

planları da 2017 yılının sonuna kadar hazırlanmalıdır. Gürültü 

haritaları ve eylem planlarının 5 yılda bir güncellenmesi 

gereklidir. 

 

END akustik parametreleri Lgündüz, Lakşam, Lgece 

değerlendirmesinde dikkate alınacak zaman aralıklarına ilişkin 

ÇGDYY aşağıdaki aralıkları belirlemiştir: 

 

 Lgündüz = 07:00-19:00, Lakşam = 19:00-23:00, Lgece = 

23:00-07:00.  

Referansları: [1-3]  

T
Ü

R
K

İY
E
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END içerisinde, birinci maddeden itibaren, temel odak gürültü 

haritalama, eylem planlama, sakin alanların tanımı, toplulukla 

iletişim ve topluluğun katılımıdır. Bununla birlikte, END bu 

gerekliliklerin uygulamalı bir şekilde kullanılması için teknikleri 

sunmamaktadır. 

 

END içerisinde yalnızca tanımlar, genel indikasyonlar, 

göstergeler, teslim tarihleri mevcutken uygulamaya ilişkin 

spesifik öneriler mevcut değildir (istisna: Gürültü Haritalama için 

İyi Uygulama). Lden, Lgece olarak akustik göstergeler 

belirlenmiştir. 

 

END içerisinde herhangi bir gürültü sınırı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, İtalya’da bu sınırlar ulusal düzeyde tanımlanır. 

AB parametrelerine sınırların aktarılması beklenmektedir; 

ancak ulusal düzeyde mevcut değildir (her ne kadar bölgesel 

kılavuz 2012 yılında Regione Emilia Romagna tarafından teslim 

edilse de). 

Gürültü değerlendirme yöntemleri konusunda, İtalya’da 

END’nin orijinal versiyonunun Ek 2’sine göre bunlar geçici 

yöntemler olarak tanımlanmıştır. Son yıllarda END’de yapılan 

en önemli değişiklik budur.  

2015 yılında, AB Direktifi 2015/996 ile yeni ortak gürültü 

değerlendirme yöntemleri (CNOSSOS-EU yöntemleri) 

tanımlanmıştır. AB Direktif 2015/996, 2017 İtalya Karanamesi 

D.Lgs 42/2017ile İtalya Yönetmeliğine tamamen aktarılmıştır. 

Ulusal yönetmeliğe göre, CNOSSOS-EU yöntemleri, 31 Aralık 

2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

Diğer birçok AB ülkesinde olduğu gibi İtalya’da da şehirler ve 

altyapılarda (karayolu, demiryolu, havalimanları, vb.) 

gerçekleştirilmesi gereken mevcut gürültü azaltma planlarını 

belirleyen ulusal kurallar ile END gerekliliklerinin 

uyumlulaştırılması sırasında birçok sorun ortaya çıkmıştır.   

Bu sorunların çözülmesi için bazı AB destekli projeler 

geliştirilmiştir (HUSH, NADIA ve QUADMAP gibi). Ayrıca, bu 

projelerin sonuçlarına göre Ulusal kılavuzlar İtalya’ya teslim 

edilmiştir. 

İT
A

L
Y

A
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 LIFE+2008 HUSH (Homojen eylem planları için Kentsel Gürültü 

azaltımının Uyumlulaştırılması) – www.hush-project.eu 

Kentsel gürültü yönetim araçlarına ilişkin ulusal ve Avrupa 

mevzuatlarının uyumlulaştırılması için öneri 

HUSH, 2009 ila 2013 yılları arasında gerçekleştirilen bir 

Life+2008 projesidir.  

Bu proje, Floransa belediyesi tarafından koordine edilmiştir ve 

4 diğer ortak da dahil olmuştur. Bu ortaklar ulusal çevresel 

koruma ajansı (ISPRA), Tuscany bölgesinde çevrenin 

korunması ajansı (ARPAT), iki teknik ortak (Floransa 

Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, DIEF ve İtalya 

Mühendislik Danışmanlığı Şirketi, Vie en.ro.se. Ingegneria) 

Proje, END gerekliliklerine göre 250000’den fazla vatandaşın 

gürültü haritalama ve eylem planlamayı gerçekleştirmesi 

gereken bir şehir olan Floransa yerleşim yerinde örnek olay 

üzerinden yöntemleri teste tabi tutmuştur. 

 

LIFE+2009 NADIA (Gürültü Azaltma Demonstrativi ve İnovatif 

Eylemler ve Toplumun Bilgilendirilmesi) -  www.nadia-noise.eu 

Vatandaşların ve potansiyel paydaşların farkındalığını 

artırmak üzere gürültü haritaları ve eylem planlarının 

metodolojilerinin iyileştirilmesi 

NADİA, 2010 ila 2014 yılları arasında gerçekleştirilen bir 

Life+2009 projesidir.  

Bu projeye İtalya’dan beş ortak katılmıştır: iki il (koordine eden 

lehtar olarak Genova ve Savona), iki belediye (Vicenza ve 

Prato) ve teknik koordinatör (CIRAF/Perugia Üniversitesi). 

Bütün kamu kuruluşları, iller ve yerleşim alanlarındaki ana 

karayolları ve belediyeler ve sonrasındaki gürültü eylem 

planları gibi Çevresel Gürültü Direktifinin gerektirdiği eylemleri 

yerine getirmeleri zorunlu tutulmuştur. Araştırma merkezinin 

desteği ile dört kamu kuruluşu aşağıdaki temel hedeflere 

ulaşabilmek amacıyla END’de bulunan zorunlu gerekliliklerin 

ötesine geçmeye karar vermiştir: (i) karayolu trafik gürültüsüne 

odaklanarak gürültü haritaları ve eylem planlarının 

gerçekleştirilmesindeki metodolojilerin iyileştirilmesi; (ii) odaklı 

iletişim ve kamuyu bilgilendirme faaliyetleri ile vatandaşların ve 

potansiyel paydaşların farkındalığının artırılması; (iii) karayolu 

 

http://www.hush-project.eu/
http://www.nadia-noise.eu/
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trafik gürültüsü ele alınırken en iyi uygulamaların teknik ve 

ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.   

 
LIFE+2010 QUADMAP (Sakin Alanların Tanımlanması ve 

Eylem Planlarında Yönetim) -  www.quadmap.eu 

Sakin  Kentsel Alanların (QUA) seçilmesi, analiz ve yönetimi 

için yöntem ve kılavuzlar 

QUADMAP, 2011 ila 2015 yılları arasında gerçekleştirilen bir 

Life+2010 projesidir.  

Proje, Floransa Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 

tarafından koordine edilmiş ve 6 ortaktan oluşmuştur: Floransa 

Belediyesi ve İtalya Mühendislik Danışmanlık Şirketi 

(Vienrose), Bilbao belediyesi ve İspanya’dan bir teknik ortak 

(TECNALIA), Paris çevre koruma ajansı (BRUITPARIF - 

Fransa), Rotterdam çevre koruma ajansı (DCMR - Hollanda). 

Proje; Floransa, Bilbao ve Rotterdam örnekleri üzerinden sakin 

kentsel alanlar iççin yöntemleri test etmiştir. Özel olarak, 

Floransa’daki İtalya örneğinde altı okul bahçesi proje içerisinde 

değerlendirmeye alınmıştır.   

 

AB destekli HUSH, NADIA ve QUADMAP projelerinden İtalya 

örnek olaylarından END’in yorumlanması ve uygulanmasına 

ilişkin katkılar [1] içerisinde raporlanmıştır. 

 

  

http://www.quadmap.eu/
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 END içerisinde, birinci maddeden itibaren, temel odak gürültü 

haritalama, eylem planlama, sakin alanların tanımı, toplulukla 

iletişim ve topluluğun katılımıdır. Bununla birlikte, END bu 

gerekliliklerin uygulamalı bir şekilde kullanılması için teknikleri 

sunmamaktadır. 

 

END içerisinde yalnızca tanımlar, genel indikasyonlar, 

göstergeler, teslim tarihleri mevcutken uygulamaya ilişkin 

spesifik öneriler mevcut değildir (istisna: Gürültü Haritalama için 

İyi Uygulama).  Lden, Lgece, Lakşam ve Lgündüz olarak 

akustik göstergeler belirlenmiştir. 

 

END içerisinde herhangi bir gürültü sınırı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, İspanya’da bu sınırlar ulusal düzeyde tanımlanır. 

Bütün alanlarda bulunan toplam gürültü için akustik kalite 

hedefleri olarak tanımlanan gürültü sınırları bulunmaktadır. Bu 

sınırlar, yönetmeliğin (RD 1367) yürürlüğe girmesinden önce 

sınırın üzerinde gürültü seviyelerine sahip alanlar için 5 desibel 

daha yüksektir. Yayılan gürültüden etkilenen alana bağlı olarak 

bütün gürültü kaynakları için gürültü emisyon sınırları da 

bulunmaktadır (yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 

kullanılmakta olan ulaşım altyapılarını etkilememektedir). 

 

Gürültü değerlendirme yöntemleri konusunda, İspanya’da 

END’nin orijinal versiyonunun Ek 2’sine göre bunlar geçici 

yöntemler olarak tanımlanmıştır. 2015 yılında, AB Direktifi 

2015/996 ile yeni ortak gürültü değerlendirme yöntemleri 

(CNOSSOS-EU yöntemleri) tanımlanmıştır. Bu direktif, İspanya 

yönetmeliğine aktarım sürecindedir. Bu yeni yönetmelik, 2017 

yılında kamunun bilgilendirilmesi sürecindedir ve CNOSSOS-

EU 2019 yılından itibaren zorunlu olacağından dolayı yakında 

uygulamaya geçilecektir. 

 

Son Stratejik Gürültü Haritalama turunda tespit edilen temel 

problem, ekonomik kaynakların yetersizliğine ilişkindir. Gürültü 

haritaları ve eylem planlarının hazırlanmasında epey gecikme 

yaşanmıştır ve sorumluluklarını yerine getirmeyen oldukça 

fazla yerleşim yeri ve ulaşım altyapısı bulunmaktadır. 
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Üçüncü turda stratejik gürültü haritası hazırlaması gereken 61 

yerleşim yerinden yalnızca 45’i bu süreci 2018 yılının Ağustos 

ayında tamamlamıştır ve bunların birçoğu oldukça gecikmeli 

gerçekleşmiştir. Bunlar arasında yalnızca 15’i Çevre Bakanlığı 

için Gürültü Bilgi Sistemi’nde (SICA) yayınlanmış harita ve 

raporlara sahiptir.  
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 Çoğu durumda, gürültü haritalarını oluşturan kamuya açık ihale 

yoluyla görevlendirilen bir danışmanlık firmasıdır. Birkaç durumda, 

şehir ve altyapıdan sorumlu otoritelerde gürültü haritalarının 

kalitesini değerlendirmek için uygun şekilde eğitimli personel ve 

akustik modelin gerektirdiği girdi verilerinin tamamı 

bulunmamaktadır. Gürültü haritalarının hazırlandığı ekonomik 

kaynakların yetersizliğiyle ve görevleri gerçekleştiren personellerin 

eğitim gerekliliklerinin yerine getirilmemesiyle birlikte bu durum 

yerleşim yerleri arasında karşılaştırma yapmayı ve aynı 

altyapı/yerleşim yerindeki trendlerin analizini zorlaştıracak şekilde 

sonuçlarda önemli derecede tutarsızlıklara yol açmaktadır. 

Spesifik ve ayrıntılı kılavuzların bulunmaması durumunda veya 

herhangi teknik incelemenin bulunmaması durumunda, 

danışmanların kriterleri ve kararları önemli derecede dağınık ve 

tutarsız olabilir. 

 

Ayrıca, varsayılan verinin kullanıldığı şekilden doğan ve 

simülasyon modellerinin oluşturulması için girdi verisi toplama 

şeklinde de tutarsızlıklar bulunmaktadır. 

 

Yerleşim yerinin genel tanımından da bazı tutarsızlıklar 

doğmaktadır. Genel olarak, bir yerleşim yeri belediyeliktir; ancak 

belediyenin hangi bölümünün dikkate alınacağı (kentsel alanlar, 

endüstriyel alanlar, diğer alanlar) veya bunun sınırının kaldırılması 

için hangi kriterlerin kullanılacağı net bir şekilde belirlenmemiştir.  
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Türkiye’de, Çevresel Gürültü Direktifi 2002/49/EC’nin 

aktarılması sırasında, 2006 ila 2008 yılları arasında “Gürültü 

Yönetimi üzerine EC Direktifi’nin Uyumlulaştırılması ve 

Uygulamaya Konulması” başlığı ile bir Avrupa Eşleştirme 

Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında, Türkiye’nin 5 

büyükşehir belediyesinde (Ankara’da demiryolu gürültü 

haritası, Adana’da havalimanı gürültü haritası, Bursa’da 

endüstriyel tesisler, İstanbul’da karayolları) belirlenen gürültü 

kaynakları için gürültü haritaları hazırlanmış ve bu gürültü 

kaynakları için eylem planları da hazırlanmıştır. Bununla, 

END’nin uygulamaya alınması için kurumsal kapasite 

geliştirilmiştir. Ayrıca, bu proje kapsamında “Gürültü Haritalama 

Kılavuzu”, “Gürültü Azaltma Kitapçığı” ve “Gürültü Eylem 

Planlama Kitapçığı” yayınlanmış ve ilgili otoritelere teslim 

edilmiştir. Buna ek olarak, 2013 ila 2015 yılları arasında Avrupa 

Birliği ve Türkiye Hükumeti tarafından ortak olarak desteklenen 

“Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulanma Kapasitesi için Teknik 

Yardım (EuropeAid/131352/D/SER/TR)” adıyla bir proje 

gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında, şehirler için bazı 

yerleşim alanlarına ait stratejik gürültü haritaları hazırlanmıştır 

(4,5).  

- 

Bütün bu alanlar için, eylem planları hazırlanmıştır.  Bu proje 

kapsamında “Gürültü Azaltma Tedbirleri Kataloğu” 

yayınlanmıştır.  Bu proje toplam 27 milyon nüfus ile Türkiye’deki 

büyük şehirlerden 17’si için gürültü haritalarının hazırlanmasına 

olanak sağlamıştır (ülke nüfusunun çeyreği) (6). 

 

Gürültü indikatörleri için Değerlendirme yöntemlerine ilişkin 

olarak Türkiye’deki Yönetmelikte bulunan ulaşım kaynakları ve 

işletmeler, tesisler, atölyeler, üretim atölyeleri, eğlence 

mekanları ve yerleşim alanlarında bulunan benzer alanlar için 

gürültü haritalarında kullanılmak üzere Lden ve Lgece gürültü 

göstergelerinin hesaplama veya ölçüm yoluyla belirlenebileceği 

tanımlanmıştır. Yordamalar için, yalnızca hesaplama 

kullanılmaktadır.  
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Lden and Lgece: için hesaplama yöntemleri kapsamında 

işletmeler, tesisler, limanlar, eğlence mekanları, ofisler, 

atölyeler ve üretim atölyeleri için TS ISO 9613 – 2, TS ISO 

8297, TS EN ISO 3744: ve TS EN ISO 3746  kullanılmaktadır.  

Havalimanı Gürültüsü için: ECAC.CEAC Doc 29 Sivil 

Havalimanları çevresinde Gürültü Konturlarının Hesaplanması 

için Standart Metod üzerine rapor. Uçuş yollarının 

modellenmesindeki farklı yaklaşımlar hakkında, ECAC.CEAC 

Doc.29’un 7.5 bölümünde bahsi geçen segmentasyon tekniği 

kullanılır).   

 Karayolu trafik gürültüsü için:  “NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTU-LCPC- CSTB)” ve Fransız standardı “XPS 31-133". 

Emisyona ilşikin girdi verisi için şu doküman kullanılmaktadır: 

“‘Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision 

des niveaux sonores, CETUR 1980”.  

Demiryolu gürültüsü için: ‘Reken- en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai’ 96 yayınlana Hollanda ulusal hesaplama 

yöntemi kullanılmaktadır.  

 

Lden and Lgece için hesaplama yöntemleri: Gürültü haritalarında 

yordama yöntemiyle kullanılan Lden and Lgece göstergelerinin 

belirlenmesi aşamasında; belirlenecek noktada emisyon 

değerlerinin test edilmesi veya kaynak verisine erişimin 

mümkün olmadıı durumlarda imisyon değerlerinin belirlenmesi 

için aşağıdaki ölçüm yöntemleri ve ilkeleri dikkate alınabilir.  

a) TS ISO 1996 – 2 ve TS 9315 (ISO 1996 – 1 ) 

içerisinde belirtilen ilkelere göre Ek I’de gösterilen gösterge 

tanımlarına göre ölçümlerin gerçekleştirilmesi. 

b) İlgili ön yüz veya unsur üzerindeki yansıma etkisini 

hariç tutmak üzere bir ön yüz veya bir başka yansıtıcı unsur 

önündeki ölçüm verisi düzeltilmelidir (genel olarak, bu ölçüm 

için 3-dB düzeltmeyi ifade etmektedir). 

 

Genel hususlar için Referanslar: [4-5] 
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 Gürültü haritalama prosedürlerine ilişkin AB düzeyinde bir 
kılavuz hazırlanmıştır (Gürültü haritalama için iyi uygulama 
kılavuzu, 2007).  
Bununla birlikte, aşağıdakilere ilişkin olarak GÜRÜLTÜ 
HAİRTALAMA konusunda bazı hususlar ucu açık bırakılmıştır: 
 
- Altyapıların oluşturduğu gürültü haritalarının örtüştürülmesi 

ve karşılaştırılması  
HUSH projesinin getirdiği çözüm, aynı Coğrafi veritabanını 
kullanmayı ifade etmektedir. 
 
- END akustik parametrelerden farklı ulusal akustik 

göstergeler 
HUSH projesinin getirdiği çözüm, biri ulusal 
kurallar/göstergelere diğeri de AB göstergelerine göre iki farklı 
simülasyon kullanılmasını ifade etmektedir. 

- Girdi verisinin toplanması - NADIA projesinin getirdiği 
çözüm, girdi verilerinin GIS yaklaşımına göre toplandığı ve 
edinilecek bilgi listesini içeren prosedürlerin tanımlanmasını 
ifade etmektedir. 

 
Gürültü Haritalama için Referanslar: [1-10]  
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İspanya yönetmeliğinde stratejik gürültü haritalama için 
gereklilikler oldukça geneldir. Lden, Ln, Ld ve Le 
değerlendirilmelidir ve bu genellikle hesaplama yöntemiyle 
yapılır. Yerleşim yerleri için endüstri, karayolu, havayolu ve 
demiryolu trafiği raporlanmalıdır. Rapor, bu gürültü 
kaynaklarının her biri için ayrı bilgiler içerecektir. Bakanlığa 
raporlanacak bilgiler aşağıdaki şekildedir: 
- Özet raporu: 
o Yerleşim yeri veya altyapının tanımı (oturan vatandaşların 

sayısı, konum ve diğer açıklayıcı bilgiler) 
o Sorumlu Otorite 
o Gürültüyle mücadele için uygulanan programlar 
o Sonuçları elde etmek için kullanılan ölçüm ve hesaplama 

yöntemleri 
o Ln için 50 dBA ve diğer göstergeler için 55 dBA üzerinde 5 

dBA aralığında gürültü seviyelerine maruz kalan insan 
sayısı 

- Pdf ve geodatabase formatlarında 4 gösterge için eşyükselti 
haritaları. Haritanın ölçeği ulaşım altyapıları için ena z 
1:25000 ve yerleşim yerleri için en az 1:10000 olmalıdır. Pdf 
haritalardaki gürültü aralıklarının gösterilmesi için bir RGB 
kodu bulunmaktadır. 

- Her bir göstergede her aralıkta maruz kalan insan sayısını 
açıklayan istatistiksel veriler. Bu veriler, her bir gürültü 
kaynağı için ayrı olarak raporlanmalı ve bir yerleşim yeri 
içerisindeki ana ulaşım altyapısının etkisi için farklılık 
yaratılmalıdır. 

Ele alınan gürültü kaynakları: 
- Bütün yerleşim yerleri, belediye içerisindeki karayolu ve 

demiryolu trafik gürültüsünü ele almıştır. Maruz kalma 
sonuçları, her türden bütün kaynaklar için (karayolu ve 
demiryolu) ve yalnızca ana karayolu ve demiryolu için 
ayrıca raporlanmıştır. 

- Alanda endüstriyel gürültünün neredeyse fark edilmediği 
durumlarda dahi endüstriyel gürültü haritaların çoğuna 
eklenmiştir. Endüstriyel ve kentsel arazi kullanımlarının ayrı 
olduğu ve büyük gürültülü endüstrilerin bulunmadığı bazı 
durumlarda, endüstriyel gürültü stratejik haritaya 
eklenmemiştir. 

- Yerleşim yerlerinin çoğu havayolu trafik gürültüsünü göz 
ardı etmiştir. Bazıları, yerleşim yeri raporunda her bir 
havalimanı gürültü haritası kapsamında AENA (havayolları 
yöneticisi) tarafından sağlanan bilgileri eklemiştir. 
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- İbraz için hazırlanan raporların boş zaman ve eğlence 
gürültüsüne ilişkin bilgi içermesi oldukça normal olmakla 
birlikte farklı yerleşim yerleri tarafından bu kaynak için 
kullanılan metodolojide bir tutarlılık yoktur. Bazı yerleşim 
yerleri, yalnızca boş zaman alanlarında gerçekleştirilen 
ölçümler hakkında rapor sunarken diğer yerleşim yerleri ise 
kaynakların geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir gürültü 
haritası hazırlamıştır (bu alanlardaki gürültü seviyelerinin 
yordanması için endüstriyel gürültü hesaplama yöntemleri 
göz önüne alınarak).  
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 2006 ila 2008 yılları arasında gerçekleştirilen “Gürültü Yönetimi 

üzerine EC Direktifinin Uyumlulaştırılması ve Uygulanması” 

üzerine Avrupa Eşleştirme Projesi kapsamında, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca “Gürültü Haritalama Kılavuzu” yayınlanıp 

ilgili kurumlara teslim edilmiştir. 2017 yılının sonunda, yerleşim 

yerleri için stratejik gürültü haritaları tamamlanmış ve 41 yerleşim 

yeri gürültü haritalarını hazırlamaya başlamıştır.  

 

Tamamlanan ve tamamlanacak gürültü haritası verisi Tablo 1’de 

verilmiştir. Yönetmeliklerde tanımlanan yerleşim yerlerine ek 

olarak, diğer şehirler de stratejik gürültü haritaları 

hazırlayabilirler. Toplamda, Türkiye’de 23 il hâlihazırda yerleşim 

yerleri için gürültü haritalarını tamamlamıştır ve bunlardan 

bazıları eğlence mekanlarını da içermektedir. Bazıları, Çevre 

Bakanlığı için kapasite inşası için Avrupa Projeleri yoluyla 

fonlanmıştır (6,7,8). 

 

Tablo 1. Türkiye’de stratejik gürültü haritaları* 

 
*Bu bilgiler, yazar tarafından derlenmiştir (9,10) 

 

Stratejik gürültü haritalama esasları ÇGDYY içerisinde 

aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 

 

a) en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar aşağıdakiler için bir 

önceki takvim yılındaki durumu gösteren stratejik gürültü 

haritaları hazırlanır  

1) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları, 

2) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları, 

3) Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demiryolları, 
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4) Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana hava 

alanları. 

 

b) En geç 30 Haziran 2011 tarihine kadar ve daha sonra her beş 

yılda bir stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan; yılda 

altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları, yılda altmış 

binden fazla sayıda trenin geçtiği ana demir yolları, ana hava 

alanları ve iki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim 

alanları Bakanlığa bildirilir.  

c)  30 Haziran 2018 tarihine kadar ve bu tarihten sonra her beş 

yılda bir aşağıdakiler için bir önceki yıldaki durumu gösteren 

stratejik gürültü haritaları hazırlanır  

1) Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları, 

2) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları,  

3) Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları, 

d) Stratejik gürültü haritaları aşağıda verilen Ek-IV’te yer alan 

stratejik gürültü haritalama için asgari gereksinimleri 

karşılayacak nitelikte hazırlanır. 

 

STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARI İÇİN MİNİMUM 

GEREKLİLİKLER 

1) Stratejik Gürültü Haritası aşağıda belirtilen hususlardan 

herhangi birine yönelik verilerin sunuşunu içerecektir: 

a) Bir gürültü göstergesi cinsinden mevcut, önceki veya 

öngörülen bir gürültü durumu, 

b) Bir sınır değerinin aşılması, 

c) Bir gürültü göstergesinin belirli değerlerine maruz kalan belli 

bir alandaki konut, okul ve hastanelerin tahmini sayısı, 

d) Gürültüye maruz kalan bir alanda ikamet eden tahmini insan 

sayısı. 

 

2) Stratejik Gürültü Haritaları kamuoyuna aşağıdaki şekilde 

sunulabilir: 

a) Coğrafi paftalar, 

b) Çizelgeler halindeki rakamsal veriler, 

c) Elektronik form halindeki rakamsal veriler,  
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3) Yerleşim alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarında aşağıdaki 

alanlardan yayılan gürültüler için ayrı ayrı harita hazırlanacaktır: 

a) Karayolu trafiği;   

b) Demiryolu trafiği;  

c) Havalimanları,  

ç) Limanlar dahil, endüstri, eğlence ve rekreasyon alanları.  

4) Stratejik Gürültü Haritaları aşağıda belirtilen amaçlar için 

kullanılacaktır: 

a) 32 nci maddenin (b) bendi ve Ek-VI ya uygun olarak 

Bakanlığa gönderilmesi gereken verilerin tedarik edilmesi,  

b) 31 inci maddeye uygun olarak kamuoyu için bir bilgi kaynağı, 

c) 30 uncu maddeye uygun olarak Eylem Planlarına esas teşkil 

etmesi. 

Stratejik Gürültü Haritalarının yukarıda sıralanan her bir amaca 

uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.  

5) Stratejik Gürültü Haritalarının Bakanlığa gönderilmesi 

gereken veriler ile ilgili olarak asgari gereksinimler Ek VI nın 1.5, 

1.6, 2.5, 2.6 ve 2.7 sinde tanımlanmıştır. 

6) 31 inci maddeye uygun olarak kamuoyuna bilgi vermek ve 30 

uncu maddeye uygun olarak Eylem Planları geliştirmek için ilave 

ve daha ayrıntılı bilgilerin verilmesi zorunludur. Örneğin:  

 

a) Her türlü grafiksel sunumlar, 

b) Her türlü sınır değerinin aşılmasını gösteren haritalar, 

c) Gelecekte olası çeşitli durumlar ile mevcut durum 

karşılaştırmaları içeren fark haritaları, 

ç) Uygun olan 4 m‘nin haricinde bir yükseklikte hesaplanmış 

olan bir gürültü gösterge değerini gösteren haritalar. 

7) Yerel veya ulusal uygulamalara yönelik Stratejik Gürültü 

Haritalarının 4 m. lik bir değer tayin yüksekliği ve EK-VI da 

tanımlanan usule uygun olarak 5 dB‘ lik Lgag ve Lgece aralıkları ile 

yapılması zorunludur.  

8) Yerleşim alanları için kara yolu trafik gürültüsü, demir yolu 

trafik gürültüsü ve hava aracı gürültüsü ile endüstriyel gürültüler 

için ayrı ayrı Stratejik Gürültü Haritalarının yapılması zorunludur.   

Diğer Kaynaklar için haritalar eklenebilir. 
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e) Komşu konumda olan ülkelerin sınırlarına yakın bölgelerin 

stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında, Dışişleri Bakanlığı 

koordinasyonunda işbirliği yoluna gidilir.  

f) Stratejik gürültü haritaları hazırlandıkları tarihten sonra en az 

beş yılda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.  

g) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt 

bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde verilen yerleşim 

alanları için hazırlanacak gürültü haritaları; kara yolu, demir yolu, 

hava yolu trafik gürültüsü ile limanlar, sanayi alanları, atölye-

imalathane-eğlence yerleri ve benzeri işletmelerin bulunduğu 

alanlar için ayrı ayrı yapılacaktır.  

 

Gürültü Haritalama için Referanslar: [6-9] 
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 Eylem planlama prosedürlerine ilişkin AB düzeyinde herhangi bir 

kılavuz mevcut değildir. 
Temel sorun, END’nin talep ettiği eylem planları ile ulusal 
kanunların talep ettiği ulusal gürültü azaltma planlarının 
uyumlulaştırılmasındaki strateji eksikliğidir. 
HUSH projesinde, ulusal gerekliliklerin Avrupa Birliği gereklilikleri 
ile uyumlulaştırılmasını da içeren tam bir Gürültü Eylem Planı 
uygulama şeması tanımlanmıştır. Ayrıca, uygulama açısından 
kritik alanların tespit edilmesini hedefleyen bazı prosedürler de 
tanımlanmıştır. Son olarak, kritiklik sıralamasını belirlemek üzere 
bir Öncelik Endeksi de tanımlanmıştır.  
NADIA projesinde: diğer şehir planlarının öngördüğü bütün 
eylemleri içeren bir Gürültü Eylem Planı tanımlanmış, Maliyet 
Fayda Endeksi geliştirilmiştir. 
Uygulama aşısından, HUSH projesinde İtalya örneklerinden 
gelen bazı çözümler kritik alanların değerlendirilmesine 
başlamak için gerekli hesaplama puanlarını tanımlamak için göz 
önünde bulundurulmuştur. 
Her bir sıcak nokta binasının çevresinde bir boyut önerilmiştir. 
Özel olarak, İtalya kurallarına göre sıcak nokta binasının 
çevresinde 50 metrelik bir tampon alan hem HUSH hem de 
NADIA projelerinde kritik alanın tespit edilmesi için önerilmiştir. 
 

 
 
 
Ayrıca, HUSH projesinde sıcak nokta olarak atanacak şekilde ve 
kritiklik sıralamasına ilişkin kritiklik düzeyinin anlaşılması için 
İtalya kanununca tanımlanan kritiklik endeksi önerilmiştir. 
NADIA’da ayrıca bir maliyet fayda endeksi geliştirilmiştir; bu 
endeks kullanılarak gürültü azaltma müdahalelerinin 
değerlendirilmesi ve karşılaştırılması mümkündür. 
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Eylem Planlama için Referanslar: [8-13] 
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2018 yılında, Çevre Bakanlığına ibraz edilecek eylem planlarının 

bir son teslim tarihi bulunmaktadır: İbraz edilecek plan aşağıdaki 

unsurlardan oluşacaktır. 

- Özet raporu: 

o Yerleşim alanı veya altyapının kısa bir açıklaması 

o Sorumlu Otorite 

o Geçmişte uygulanan gürültü azaltma eylemleri 

o Eylem planının onaylanma tarihi 

o Eylem planının sonlanma tarihi  

o Plandan faydalanacak insan sayısı 

o Stratejik gürültü haritası sonuçlarının bir özeti. Ana 

zorluklar ve öncelikler. 

o Planda bulunan eylemlerin bir özeti. 

o Sakin alanların yönetilmesi için uygulanan eylemler 

o Gürültü eylem planının uygulanması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi için öngörülen hükümlerin özeti 

- Bir önceki bilgileri özetlemek ve eylem planının 

uygulanmasından doğacak maliyeti gösteren Avrupa 

Komisyonu Reportnet’e “webform” şeklinde yüklenecek bir 

Word dosyası. 

- Planın uygun şekilde tanımlanması için üst veri. 

 

Eylem planlarının uygulanması genel olarak Çevre Bakanlığınca 

izlenmemektedir. 

Çevre Bakanlığının Gürültü Bilgi Sistemi (SICA) henüz bir eylem 

planı yayınlamamıştır; ancak yerleşim yerlerine ait eylem 

planlarının yarısı halihazırda Avrupa Komisyonuna bildirilmiştir. 

 

Havalimanlarındaki gürültüye karşı eylem planlarından AENA 

sorumludur. 12 ana havalimanlarından her biri (END kriterlerine 

göre) spesifik bir eylem planı hazırlamakla yükümlüdür. Her ne 

kadar bunların çoğu kendi stratejik gürültü haritalarını hazırlamış 

olsa da, eylem planları henüz yayınlanmamıştır. Ancak her bir 

havalimanına ait spesifik eylem planının ötesinde, 

havalimanlarının çevresindeki yerleşim yerlerindeki iç mekan 

yaşama alanlarını korumayı hedefleyen, ulusal düzeyde bir 

gürültü yalıtımı programı bulunmaktadır. Bu küresel eylem planı, 

İS
P

A
N

Y
A

 



, 

31 
 

60/60/50 dBA (gündüz/akşam/gece) ayakizi içerisinde bulunan 

binaları içermektedir. 

 

 
Türkiye’de 31 Aralık 2017 ilk tur için tanımlanan ana gürültü 

kaynakları için tarihine kadar gürültü eylem planları 

hazırlanmalıdır.  Eylem planlarına dahil edilecek tedbirler yetkili 

otoritenin takdirine bağlıdır. Ancak, bu Yönetmelikte verilen sınır 

değerlerin aşıldığı durumlar ya da yetkili idarelerce seçilen diğer 

kriterler olarak tanımlanan öncelikler eylem planında özellikle 

belirtilmeli ve stratejik gürültü haritalamaları ile tespit edilen en 

önemli bölgelerde uygulanmalıdır. Ayrıca 18 Haziran 2019 tarihine 

kadar, yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları, yılda 

otuz binden fazla trenin geçtiği ana demiryolları ve yakınındaki 

yerler ve yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları 

için gürültü eylem planları tamamlanmalıdır.  

Mevcut duruma ilişkin olarak, 2018 yılının sonuna kadar; Konya, 

Bursa, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa, İstanbul ve Kocaeli 

yerleşim yerleri için toplamda sekiz eylem planı hazırlanmıştır. 

Ayrıca; İzmir, Antalya, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir ve 

Trabzon olarak 6 yerleşim yeri çalışmakta ve planlamayı 2019 

yılının sonunda tamamlayacaktır (10). 

 

Çevresel Gürültü Yönetimi üzerinde Türkiye Yönetmeliğinde 

eylem planlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar aşağıdaki 

şekilde tanımlanmıştır:  

a) en geç 18 Haziran 2014 tarihine kadar, aşağıdakiler için eylem 

planları hazırlanacaktır:  

1) Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları, yılda 

altmış binden fazla trenin geçtiği ana demiryolları, ana hava 

limanları ve yakınındaki yerler,  

2) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,  

gürültü seviyesinin azaltılması da dâhil olmak üzere gürültü ile ilgili 

hususlar ve gürültünün etkileri ile baş etmeye yönelik olarak.  

Eylem planlarına dahil edilecek tedbirler yetkili otoritenin takdirine 

bağlıdır. Ancak, bu Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşıldığı 

durumlar ya da yetkili idarelerce seçilen diğer kriterler olarak 
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tanımlanan öncelikler eylem planında özellikle belirtilmeli ve 

stratejik gürültü haritalamaları ile tespit edilen en önemli bölgelerde 

uygulanmalıdır. 

b) En geç 18 Haziran 2019 tarihine kadar; aşağıdakiler için bu 

Yönetmelikte verilen sınır değerlerin aşılması durumu ya da yetkili 

idarelerce seçilen diğer kriterler olarak tanımlanan önceliklere 

belirgin bir şekilde yer veren eylem planlarının hazırlanmış olması 

temin edilir 

1) Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana karayolları, yılda 

otuz binden fazla trenin geçtiği ana demiryolları ve yakınındaki 

yerler,  

2) Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları,  

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterler hakkında yetkili 

idarelerce Bakanlığa bilgi verilir. 

ç) Eylem planları Ek-V’te verilen eylem planları için asgari 

gereksinimleri karşılayacak şekilde hazırlanır. 

 

EYLEM PLANLARI İÇİN MİNİMUM GEREKLİLİKLER 

1) Bir eylem planının asgari olarak aşağıdaki unsurları 

içermesi zorunludur; 

a)Yerleşim alanları, ana kara yolları, ana demir yolları ve ana hava 

limanları ile endüstri, eğlence ve rekreasyon, imalathane ve 

benzeri gürültü kaynaklarının yakınındaki alanların  tanımları, 

b) Sorumlu otorite,  

c) Yasal öğeler, 

ç) Dördüncü Bölümde yer alan her türlü sınır değer, 

d) Gürültü haritalama sonuçlarını gösteren bir özet, 

e) Gürültüye maruz kalan tahmini insan sayısının ve sorunların 

tanımı ile iyileştirilmesi gereken durumları içeren bir 

değerlendirme, 

f) Kamuoyunun görüşünün alınması uygulamalarıyla ilgili olarak bu 

Yönetmeliğin 30 uncu maddesine uygun şekilde düzenlenmiş bir 

kayıt, 

g) Halen yürürlükte olan gürültü azaltım tedbirleri ve hazırlık 

aşamasındaki her türlü projeler hakkında bilgiler, 

ğ) Sakin alanların korunmasına yönelik her türlü tedbir de dahil 

olmak üzere, yetkili otoritelerin gelecek beş yıllık süre içinde 

uygulamayı planladığı faaliyetler,  
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h) Uzun vadeli stratejiler,  

ı) Mali bilgiler (eğer varsa); bütçeler, maliyet etkinlik 

değerlendirmeleri, maliyet-fayda değerlendirmeleri, 

i) Uygulamaları ve Eylem Planının sonuçlarını değerlendirmek için 

öngörülen hazırlık ve tedbirler. 

 

 

2) Yetkili otoriteler tarafından kendi yetki alanları kapsamında 

alınabilecek tedbirler arasında aşağıdakiler bulunur: 

a) Trafik planlaması, 

b) Arazi kullanım planlaması, 

c) Gürültü kaynaklarında teknik tedbirler, 

ç) Daha az gürültü üreten kaynakların seçilmesi, 

d) Ses iletiminin azaltımı, (Örneğin gürültü bariyerleri gibi 

(gürültü bariyeri tasarımının yapılması halinde TSEN 1793-1, 

TSEN 1793-2 ve TSEN 1793-3 hesaplama standartlarının göz 

önünde bulundurulması))  

e) Düzenleyici veya ekonomik nitelikli tedbir ve teşvikler. 

 

3) Her Eylem Planının, etkilenen (rahatsız edilen, uykusu 

bozulan veya başka türlü) insan sayısındaki azalma cinsinden 

ifade edilen tahminleri içermesi gereklidir. 

d) Mevcut gürültü durumunu etkileyen çok önemli bir değişikliğin 

meydana gelmesi üzerine ve hazırlandıkları tarihten itibaren en az 

beş yılda bir eylem planları gözden geçirilir ve gerekiyorsa revize 

edilir.  

e) Komşu konumda olan ülkelerin sınırlarına yakın bölgeler için 

eylem planlarının hazırlanmasında, Dışişleri Bakanlığı 

koordinasyonunda işbirliği yoluna gidilir.  

f) Eylem planlarının hazırlanma ve gözden geçirilmesine katılım 

için önceden ve etkili fırsatların verilmiş olması şartıyla, eylem 

planlarını hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşlarca eylem 

planlarının kamuoyuna danışılması, bu katılım sonuçlarının 

dikkate alınması ve kamuoyunun alınan karar konusunda 

bilgilendirilmesi temin edilir.  Bu bilgiler kolay ulaşılabilir ve tam 

anlaşılır şekilde sunulur. Bilgilerin en önemli noktalarını özetleyen 

bir metin yurt çapında yayın yapan yüksek tirajlı en az bir gazete 

ile mahalli gazetede ilan edilir.  Eylem planları ile ilgili dokümanlar 
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ilanın yayımından itibaren dört ay süreyle kamuoyunun 

kullanımına açık tutulur.  Bu süre içerisinde eylem planları ile ilgili 

görüşler yazılı olarak eylem planlarını hazırlayan kurum ve 

kuruluşlara verilir. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar kişisel 

haklarla ilgili değilse dikkate alınmaz.  
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 Sakin Alanlara ilişkin olarak, temel sorun Sakin Alanların 

seçilmesi/analizi ve yönetimi için kriterlerin/prosedürlerin 

nispeten yetersiz olmasıdır. 

Ayrıca, bir diğer önemli sorun ise Sakin Alanlara ilişkin ortak bir 

tanımın bulunmamasıdır. 

HUSH projesi, Sakin Alanların seçilmesi ve analiz edilmesi için 

iki nicel yaklaşım sunmuştur. 

HUSH projesinin sunduğu ilk yaklaşımda, 10 x 10 m aralıklı 

noktalardan oluşan bir örgüde gürültü basınç seviyelerinin 

ölçümü ve ulusal kurallarca tanımlanan gürültü sınırlarına göre 

nicel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Örgünün boyutu, GPG’nin 

önerdiği ortak örgü boyutuna göre seçilmiştir. 

 

 
Değerlendirme, stratejik fonksiyonlarına göre “sakin” olarak 

tanımlanan alanlarda yapılmıştır (örneğin Floransa şehrinde, 

Sakin Alanlar okulların yeşil alanları, parklar ve meydanlar 

olarak belirlenmiştir).  

Bu yöntem, Floransa Eylem Planında uygulanmıştır. 

 

HUSH projesi, ikinci bir yaklaşım daha sunmuştur. İkinci 

yaklaşımda, yerleşim alanları ve kırsal alanlarda sakin alanların 

seçilmesi için bazı akustik ve akustik olmayan kriterler 

tanımlanmıştır. Akustik kriterler temel olarak, sakin alanlar için 

Ulusal gerekliliklerin belirlenmemesine dayalı olarak END 

direktifi göstergelerine göre (madde 3) ‘Lgündüz’ AB gürültü 

göstergesini ifade etmektedir. Özel olarak, gelişmişlik düzeyine 

göre yerleşim alanlarında ve kırsalda bulunan sakin alanlar için 

farklı sabit sınır değerler tanımlanmıştır. Bu yaklaşım ayrıca 

Tuscany Bölgesi yönetmeliğinin incelenme aşamasında 
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Tuscany Bölgesi Çevre Koruma Ajansı tarafından da 

önerilmiştir. 

 

QUADMAP projesi, bütün sorunlara muhtemel bir çözüm sunan 

bir kılavuz sunmuştur (projenin internet sitesinden indirilebilir: 

www.quadmap.eu [17]). 

Ayrıca, QUADMAP projesi QUA için aşağıdaki tanımı 

sunmuştur (END’nin sunduğu tanımla bütünleştirme için 

kullanılabilir): “Bir QUA, mevcut ve gelecekteki kullanımı ve 

fonksiyonu toplumun sağlığına katkıda bulunacak şekilde 

spesifik bir akustik çevre gerektiren kentsel alandır”. 

 

QUADMAP önerisinde, tam bir yöntem tanımlanmıştır. Üç ana 

aşamadan oluşmaktadır: 

- Aşama 1: ön seçim 

- Aşama 2: analiz 

- Aşama 3: yönetim planının tanımlanması 

 

 
 

Seçim aşaması için, iki ana değişken belirtilmiştir: alanın 

kullanımı ve fonksiyonu ve her bir Üye Devlet tarafından tespit 

edilecek bir eşik değerle karşılaştırmak üzere END’ye göre 

tanımlanan gürültü haritalarının sunduğu gürültü seviyeleri. 

Seçim aşamasının sonucunda, bir alanın potansiyel QUA 

http://www.quadmap.eu/
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olarak seçilmesinin nedeni yalnızca gürültü seviyelerinin eşiğin 

altında olması değil aynı zamanda genel şehir planlamada arazi 

kullanımı kategorisi veya alanın (mevcut) fonksiyonuna bağlı 

olabilir (örneğin, sosyal ilişkiler, sohbet, dinlenme, okuma, oyun 

parkı, spor etkinlikleri, boş zaman etkinlikleri, vb.) 

Analiz aşamasında, öncelikle alanın Homojen Kentsel Alan 

(HUA) olarak ayrılıp ayrılamayacağının anlaşılması için bir ön 

çalışma gerçekleştirilir: arazi durumu, kullanım ve gürültü 

kaynaklarına mesafeye göre daha küçük alanlar tekbiçimli 

olarak değerlendirilir. 

Ardından her bir HUA’da bazı akustik olmayan etmenler (örn. 

Doğal unsurlar, temizlik, emniyet, vb.) uzmanlarca (örn. 

belediye teknisyenleri) değerlendirilir.  

Çalışma yürütülen spesifik alanlardaki gürültü haritalarının 

detaylandırılması, zaman içerisinde ses seviyelerinin 

değişkenliğine ilişkin akustik bilgilerin toplanması ve akustik 

müdahalelerin etkisinin değerlendirilmesi için her bir QUA’da 

uzun vadeli ölçümler (minimum 1 hafta) gerçekleştirilmelidir. 

Ardından, aynı zamanda alanın kullanıcılarına bir anket verilir 

ve kısa vadeli ölçümler gerçekleştirilir. 

Analiz aşamasının sonunda, alanın hâlihazırda sakin (kritiklik 

tespit edilmemiş) veya potansiyel olarak sakin (en azından 

gerçekleştirilen analizlerin birinde bazı kritiklerin bulunması) 

olup olmadığına göre değerlendirme yapılır. 

 

Son olarak, alanların hâlihazırda sakin (bu alanların korunması, 

değerlerinin artırılması veya kullanımlarının teşvik edilmesi için) 

veya potansiyel olarak sakin (QUA’ların kalitesini iyileştirmek ve 

muhtemelen altı çizilen kritikliklerin tamamının çözülmesi için 

müdahaleler tasarlanır) olma durumuna bağlı olarak farklı 

yönetim hedefleri önerilir. 

 

Sakin Alanlar için Referanslar [13-19]  
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Yönetmelikte sakin alanlardan açıkça bahsedilmiştir ve stratejik 

gürültü haritaları ve eylem planlarına ele alınmalıdır; ancak bu 

başlık için herhangi bir kılavuz bulunmamaktadır. Bazı şehirler, 

sakin alanları farklı yaklaşımlarla ele almıştır: ses konturları, 

vatandaşların öznel yanıtları veya hatta ses algısı yaklaşımı. 

Bilbao kent konseyi, Avrupa birliği projesi QUADMAP’a 

katılmıştır (sakin kentsel alanlar). Bu proje, Sakin alanlar için 

daha açık bir tanım yapmaya çalışmakta, bu alanların tespit 

edilmesi ve değerlendirilmesi için bazı prosedürler önermekte 

ve sakin alanların oluşturulması veya korunması için bazı 

kılavuzlar sunmaktadır. 

Quadmap yaklaşımı ayrıca Malaga gibi diğer belediyeler için de 

bir kılavuz görevi görmüştür. Sakin alanların tespit edilmesi için 

Malaga’nın benimsediği kriterler aşağıdaki şekilde 

açıklanmıştır: 

- Sakin alanların minimum yüzey alanı 50000m2 olmalıdır; 

çünkü bu alanın çevredeki gürültü yayan alanlardan fark 

edilebilir bir akustik etkiye sahip olmayan bir dahili ses 

ortamına olanak sağlayacağı öngörülmektedir. 

- Kamu kullanımına ve serbest erişime açık olmalıdır. 

- Sakin bir ses ortamındaki ihtiyaçları ve ilgiyi karşılayan bir 

kullanım (konsolide veya gelecekte) veya özelliklere sahip 

olmalıdır: şehir parkları ve boş zaman ve eğlence alanları, 

hassas alanlar veya kültürel alanlar... Yeşil alanların veya 

açık mekanların tamamı bu sınıflandırmaya tabi değildir. 

- Belediye tarafından akustik korumaya tabi olmalı ve hedef 

seviyelere gerçekçi erişim olasılığı bulunmalı. Bu değişken, 

akustik analize dayalı değildir; ancak belediyenin hedefleri, 

şehir tasarımı ve planları ve bunların tadiller ile ilişkilidir. 

- Bütün gürültü sıcak noktaları değerlendirildiğinde 

hâlihazırda 60 dBA’dan düşük Ldia ve Ltarde seviyeleri 

Belediye’nin Stratejik Gürültü Haritasında dikkate alınmıştır. 

Alcobendas örneğinde, potansiyel sakin alanların tespitinde 

vatandaşların katılımını sağlamak üzere çevrimiçi bir anket 

yapılmıştır. Katılım oldukça düşük olmasına rağmen önceden 

önerilen alanların bazılarının doğrulanması açısından faydalı 

olmuştur. 
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Çevresel Gürültü Yönetmeliğinde, “sakin alan teriminin” (quiet 

area) Türkçe versiyonu AB Direktifindeki gerekli anlama karşılık 

gelmemektedir; çünkü bu terim İngilizceye “sessiz alan” (silent 

area) olarak çevrilmektedir. Bu durum hem yerel otoriteler hem 

de kamu için söz konusu alanların tespitinde ve yönetiminde 

sorunlara yol açmaktadır; dolayısıyla, Türkçe bağlamında 

“sakin alanlar” (calm areas) daha uygun bir ifade olabilir.  

 

Öte yandan, ulusal akademik literatürde özellikle sakin alanlara 

odaklanan çalışmaların sayısı da oldukça sınırlıdır. 2010 yılında 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için bir uzmanlık tezi 

hazırlanmıştır ve bu tezde sakinlik kavramı, sakin alanların 

belirlenmesi için kriterler ve o güne kadar bu alanların tespit 

edilmesinde kullanılan yaklaşımlara ilişkin bir değerlendirme 

bulunmaktadır [11]. WOS ve Scopus üzerinde Türkiye’de 

çevresel gürültü kirliliği üzerine yapılan araştırmaların 

bibliometrik analizi, hem sakin alanlar hem de son zamanlarda 

Avrupa ülkelerinde çevresel gürültü yönetimi alanında sıcak 

gündem maddesi haline gelen ses algısı kavramı bakımından 

oldukça sınırlı bilimsel araştırma ve uygulama bulunduğunu 

göstermiştir (12,13). 

 

Sakin alanların tespiti genellikle sakin alanların kaçınılmaz 

unsurları olan doğadan gelen belirli sesleri ayırt edemeyen 

fiziksel ses seviyesi değerlendirmelerine doğrudan dayanan 

gürültü haritalarına bağlıdır. 

 

 

Sakin Alanlar için Referanslar [10-15] 
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I END, topluluğun bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması için 

iletişim ve farkındalık artırma etkinliklerinin değerli araçlar 

olduğunu ifade etmektedir. 

 

HUSH projesinde, ses algısı yaklaşımına dayalı katılımcı 

tasarım incelenmiştir; proje yalnızca gürültünün özelliklerine 

dayalı ve son kullanıcıların katılımı olmaksızın geleneksel 

gürültü azaltma müdahalelere dayalı gelenekçi yaklaşımdan 

daha iyi bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. HUSH 

projesinde, katılımcı tasarım prosedürlerini değerlendirmek 

üzere iki örnek olay göz önünde bulundurulmuştur: proje 

sırasında karayolu trafik planı değişikliğinin uygulandığı 

stratejik müdahale uygulanan bir mahalle ve gürültü bariyerleri 

ve okul bahçesi için yeniden yeterlik kazanılmasını sağlayacak 

müdahalelerin tasarlandığı bir okul. 

İki örnek olayda da, topluluğun katılımı inşaat öncesi ve ön 

tasarım aşamasında gerçekleşmiştir. Mahalle örneğinde, 

insanların katılımının sağlanması oldukça zor olmuştur. Okul 

konusunda ise, insanlar yüksek ilgi göstererek çözümler için 

etkili bir şekilde fikir sunarak katılım göstermişlerdir. 

Katılımcı tasarım ayrıca benzer bir örnek olayda geleneksel 

tasarım prosedürleriyle de karşılaştırılmıştır. Katılımcı 

tasarımın daha etkili olduğu ve son kullanıcı taleplerine daha iyi 

yanıt verdiği gösterilmiştir. 

 

QUADMAP projesinde: seçim aşamasında vatandaşlar bir 

alanın QUA olabilme potansiyeline ilişkin fikir sunmak üzere 

dahil edilmiştir; analiz aşamasında akustik olmayan veriler 

anketler ve mülakatlar yoluyla toplanmıştır. 

 

NADA projesinde: proje okullarda (öğrenciler toplantılardan 

keyif almıştır) ve teknisyenler ile vatandaşlar için (özellikle 

bölgede oturanlar bakımından katılım yeterli değildir) bilgi 

sunma etkinlikleri sağlamıştır. 

 

Bilgi ve Kamunun Katılımı için Referanslar: [20]  
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Kamunun gürültü yönetimine ilişkin bilgilendirilmesi temel 

olarak internet aracılığıyla gerçekleşmiştir.  

Her kullanıcı, Çevre Bakanlığının Gürültü bilgi sistemi 

aracılığıyla stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarına erişim 

sağlayabilmektedir. Bu internet sayfasında bütün eşyükselti 

haritaları ve pdf formatında özet raporlar bulunmaktadır. Bu 

sayfa, halk için kolay bir internet sayfası değildir ve END 

stratejisi, farklı turlar ve araçlara aşina profesyonellere hitap 

eder bir görünüme sahiptir. Bu internet sayfası aynı zamanda 

otoritelerin ve danışmanların her bir turda gürültü haritalarını 

hazırlamaya ilişkin talimatlar hakkında bilgi sahibi olmalarına 

yardımcı olmaktadır. 

Çevresel gürültü yönetimi ayrıca çoğu belediyenin resmi 

internet sayfasında da yer almaktadır. Çoğu durumda, bilgiler 

oldukça kısadır ve halk için aşırı tekniktir. Çoğu durumda, 

bilgiler yalnızca pdf formatında sunulmuştur. 

Palma de Mallorca gibi bazı belediyeler resmi GIS sunucusuna 

gürültü haritası bilgilerini eklemiştir. Ancak bu durumlarda dahi 

bilgiler profesyonel olmayanlar için kolay anlaşılır değildir. 

Gürültü izleme sistemine sahip belediyelerin sayısı oldukça 

azdır. Bu ölçüm sonuçlarından bazılarına açık veri belediye 

hizmetleri aracılığıyla erişilebilir. Örneğin Barselona’da bulunan 

Sentilo platformu vatandaşların gerçek zamanlı veriyi 

incelemesine olanak sağlarken işlenmiş bilgiler 

sunulmamaktadır. Diğer durumlarda, toplanan bilgiler teknik 

raporlardan elde edilebilir. Çoğu durumda, kamuya açık 

olmasına rağmen aşırı teknik olduğundan dolayı halkın 

erişimine açık değildir. 

Havalimanlarındaki gürültü haritaları hakkındaki bilgiler AENA 

internet sayfası üzerinden kolayca erişilebilir durumdadır. 

Haritalar ve raporlar indirilebilir; ayrıca gürültü izleme sonucu 

elde edilen gürültü göstergeleri de kamunun erişimine açıktır. 

Gürültü izleme ölçümleri ve radar izlemelerini bütünleştiren 

WebTrack sistemi de anlık gürültü seviyeleri hakkında 

toplumun bilgilendirilmesi için oldukça faydalıdır ve uçuşlar 

hakkında şikayet ihtimaline olanak sağlamaktadır. 

Belediyelerin çoğu geçmişte farkındalık eylemleri hazırlamıştır. 

Bunlar özel olarak boş zaman gürültüsüne hitap ederken 
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sokaktaki insanlar arasında farkındalığı artırmaya çalışmakta, 

gürültülü davranışları önlemeyi hedeflemekte ve dinlenmek 

isteyen vatandaşlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Buna ilişkin olarak son yıllarda Madrid, Barselona, 

Bilbao ve Vigo bir takım çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Türkiye’de Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliğine göre, toplumun bilgilendirilmesi için esaslar 

aşağıdaki şekildedir:  

a) 29 uncu ve 30 uncu maddelere istinaden Ek-IV ve Ek-V’de 

yer alan esaslar çerçevesinde yapılan stratejik gürültü haritaları 

ve eylem planları 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu uyarınca kamuoyunun ulaşımına açık tutulur ve 

bilgi teknolojilerinden de yararlanılarak yayımlanır.  

b) Stratejik gürültü haritaları ve eylem planlarına yönelik bilgiler 

açık, tam anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir şekilde sunulur. 

Bilgilerin en önemli noktalarını özetleyen bir metin yurt çapında 

yayın yapan yüksek tirajlı en az bir gazete ile mahalli gazetede 

veya internet sayfasında ilan edilir. 
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SONUÇLAR 

Fikri Çıktı n°5, yerel otorite tarafından Çevresel Gürültü Direktifi 

2002/49/EC’ye göre çevresel gürültü yönetimi uygulamalarının ana 

unsurlarına odaklanmaktadır. 

 

Sunulan bilgiler temelinde bazı genel yorumlar bulunabilir: 

 

- Değerlendirmeye alınan bütün ülkelerde, gürültü haritaları ve eylem 

planları, yerleşim yerlerinin ve ana karayolları/demiryolları/hava taşıtı 

altyapılarının sorumlu otoritelerinin sorumluluğundadır.. 

 

- END akustik parametreleri Lgündüz, Lakşam, Lgece değerlendirmesinde 

göz önünde bulundurularak zaman aralıklarına ilişkin, İtalya’da şu aralıklar 

belirlenmiştir: gündüz = 06:00-20:00, akşam = 20:00-22:00, gece = 22:00-

06:00. Aynı zamanda hem İspanya’da hem de Türkiye’de şu aralıklar 

belirlenmiştir: gündüz = 07:00-19:00, akşam = 19:00-23:00, gece = 23:00-

07:00. 

 

- END içerisinde herhangi bir gürültü sınırı bulunmamaktadır. 

Değerlendirmeye alınan bütün ülkelerde, sınırlar ulusal düzeyde 

tanımlanmıştır. Sınırların AB parametrelerine uyarlanması kısa süre 

içerisinde beklenmektedir; ancak mevcut durumda eksiktir. 

 

- Yeni gürültü değerlendirme yöntemine ilişkin olarak (CNOSSOS-EU), 

bu yöntem ülkelerin üçünde de 2019 yılından itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

- Gürültü haritalama: gürültü haritalarının hazırlanması için özellikle 

İspanya’da ekonomik kaynakların yetersizliği, spesifik ve ayrıntılı kılavuzların 

eksikliği, yerleşim yeri tanımının toplanmasındaki tutarsızlıklar ve 

simülasyon modellerinin oluşturulması için girdi verilerinin toplanma 

biçimindeki tutarsızlıklara ilişkin kanıtlar söz konusudur. Eğlence/rekreasyon 

alanları her ne kadar END gerekliliklerine göre teslim edilen resmi gürültü 

haritalarına dahil edilmeseler de Türkiye ve İspanya'nın bazı büyükşehirleri 

için hazırlanan gürültü haritalarında dikkate alınmaktadır. 

-  



 
 

 

- Eylem Planlama: İtalya’da bazı kılavuzlar mevcuttur ayrıca Life+ 

projesinin sonuçları (HUSH ve NADIA projeleri) normal koşullarda göz önüne 

bulundurulmaktadır; İspanya ve Türkiye’de kanuna göre genel bir çalışma 

şeması tanımlanmıştır.  

-  

- Sakin Alanlar: İtalya’da bazı kılavuzlar tanımlanmıştır; bu kılavuzlar 

içerisinde en akredite olanı QUADMAP projesinin hazırladığıdır. Bu 

dokümanda, yeni bir Sakin Kentsel Alan tanımı “Bir Sakin Kentsel Alan, 

mevcut ve gelecekteki kullanımı ve fonksiyonu toplumun sağlığına katkıda 

bulunacak şekilde spesifik bir akustik çevre gerektiren kentsel alandır”) ve 

Sakin Kentsel alanların seçilmesi, analizi ve yönetimine ilişkin bir prosedür 

bulunmaktadır. İspanya’da bazı şehirlerin QUADMAP prosedürünü 

kullanmasına rağmen bu konuda herhangi bir kılavuz bulunmamaktadır 

(örneğin Bilbao şehri, QUADMAP projesine katılmıştır). Türkiye’de END’in 

sunduğu Sakin Alanlar çevirisi Türkiye kanununda “sessiz alan” (“silent 

area”) olarak değerlendirilerek uyumlulaştırılmamıştır. Aynı zamanda, son 

araştırmalar ve makalelere göre “sakin alanlar” (“calm areas”) tanımının 

Türkçe bağlamında daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. Sakin Alanların 

analizine ilişkin teknikler hakkında 2010 yılından günümüze kadar bazı 

çalışmalar geliştirilmiştir. 

 

- Bilgi ve Kamunun Katılımı Kamunun bilgilendirilmesi ve katılımı genellikle 

gürültü haritalamadan sorumlu kurumun internet sitesi kullanılarak 

yapılmaktadır. Türkiye’de bilginin artırılması için yüksek tirajlı bir gazete ve 

mahalli gazeteler de göz önünde bulundurulmaktadır. İtalya’da “katılımcı 

tasarım süreci” (“HUSH projesi) ve okullarda (öğrencilere yönelik) ve mahalle 

düzeyinde halk toplantılarında (mahalle sakinlerine yönelik) deneyimler 

yaşanmıştır.   

 

Mevcut fikri çıktıyla bağlantılı öğrenme ve eğitim içeriklerine ilişkin olarak, 

özellikle proje kapsamındaki C5 eğitim programında , Florence Üniversitesi 

sorumluluğunda, QUADMAP kılavuzlarına göre Sakin Alanların seçilmesi, 

analizi ve yönetimine ilişkin derin bir analiz göz önünde bulundurulmuştur. 
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